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Plötslig hjärtstopp kan drabba alla – Hjärtstartare räddar liv! 
Varje år drabbas ca: 10 000 personer av plötslig hjärtstopp i Sverige. Av dessa 
överlever färre än 10%. 

Det som vanligtvis händer är att de elektriska signalerna i hjärtat tappar 
kontrollen och börjar flimra, vilket innebär att hjärtat inte kan pumpa blod och 
förse kroppen med syre.
En elektrisk stöt med en defibrillator kan ofta få hjärtat att slå igen, men tiden 
är av största vikt. För varje minut som går minskar risken för framgångsrik 
hjärtstart med cirka tio procent.

Vi gör det bättre!

CardiAid är designad så att den kan användas av vem som 

helst, var som helst.

Det gör CardiAid till en av de mest användarvänliga defibrillatorerna på 

marknaden.

• CardiAid startar automatiskt när luckan öppnas

• CardiAid har föranslutna elektroder, vilket sparar tid och gör 

defibrillatorn enklare att använda

• CardiAid vägleder användaren steg för steg genom 

röstkommandon, illustrationer och ljus. Det gör det enkelt att 

utföra alla steg korrekt, även om användaren har begränsad 

kunskap och erfarenhet.

• CardiAid vägleder användaren via metronomiska signaler, för att 

enkelt hitta rätt rytm när bröstkompressioner utförs.

• Alla funktioner som kan distrahera användaren har 

utelämnats från CardiAid hjärtstartare. CardiAid har varken 

display för EKG eller på/av-knapp.

• CardiAid är helt säker att använda. Inbyggda säkerhetsfunktioner 

gör att det inte är möjligt att avge en stöt om inte defibrillatorn 

anser det nödvändigt.

Tillkalla hjälp Påbörja HLR Hämta AED



Lägg den skadade på 

rygg. Öppna 

luftvägarna genom att 

luta huvudet bakåt och 

käken uppåt.

Titta, lyssna och känn 

på andningen

Är andningen onormal eller 

frånvarande, be någon ringa 

112 och skicka iväg någon att 

hämta en hjärtstartaren. 

Påbörja HLR och fortsätt med 

det till dess att hjärtstartaren 

kommer.

Om du är ensam, använd 

din telefon för att 

kontakta 

räddningstjänsten

CardiAid startas 

automatiskt när locket 

öppnas. Följ rösten och 

illustrationerna.

Tag av kläderna från patientens 

bröst. Om det behövs, använd 

saxen i ditt första hjälpen-kit till 

att klippa upp kläderna.

Öppna paketet 

med elektroderna.

Tag av plasten på den ena 

elektroden och placera 

elektroden på den skadades 

bara bröst enligt 

instruktioner på 

förpackningen.

Tag av plasten på den 

andra elektroden och 

placera elektroden på den 

skadades bara bröst enligt 

instruktioner på 

förpackningen.

CardiAid påbörjar en 

analys av hjärtats rytm 

på en gång. Rör inte den 

skadade.

CardiAid talar om för dig, om 

det är nödvändigt att avge en 

stöt eller inte.

Om det är nödvändigt, 

förbereds stöten 

automatiskt.. 

Maskinen avger sedan en 

automatiskt stöt efter en 

förvarning.

CardiAid fortsätter med att guida 

dig genom hjärt-och 

lungräddningen.

Följ röstinstruktionerna och ge 

först 30 stycken 

bröstkompressioner.

CardiAid avger en metronomisk 

signal som du kan följa för att 

utföra bröstkompressionerna i rätt 

rytm.

Ge 2 stycken mun mot 

muninblåsningar efter 30 

stycken bröstkompressioner. 

Fortsätt med hjärt- och 

lungräddning till du hör ”undvik 

att röra den skadade från och 

med nu”.

OM DEN DRABBANDE PERSONEN EJ SVARAR

ROPA EFTER HJÄLP OCH FÖLJ DESSA 12 STEG:

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Hur

MAN

ANVÄNDER 

CARDIAID

När du ser en person som ligger medvetslöst:

Se till att personen och folket i omgivningen är säkra.

Se över efter respons från offret. Skaka försiktigt på offrets axel och fråga :“Är du okej?”

Om offret ger respons:

Lämna personen i sammapositionsom du fann personen i,förutse att det inte finns någon 

ytterligare fara.

Försök att  ta reda på vad det är som  har hänt och vad som är fel. Sök efter hjälp om det behövs.

Uppmärksamma offret regelbundet.

Beställ enkelt från hedesafety.se



Alla hjärtstartare ska underhållas. Även CardiAid.
Det beror på att batterier och elektroder har begränsad hållbarhet och bör därför med tiden bytas ut.

CardiAid defibrillator underhålls genom service vartannat år, då också batterier och elektroder ersätts. Kommer defibrillator till användning, ska hjärtstartaren dessutom 
ha service även efter användning. 

Service av CardiAid sker på plats men går även att skicka defibrillatorn till oss så hjälper vår servicetekniker till med utbyte av elektroder samt programuppdatering.

Beställ tid och betala per gång

Du kan välja att beställa och betala service från gång till gång. Defibrillatorn blinkar rött när det är dags för service och då är det dags att boka tid. Tidbokningar hanteras 
enkelt på nätet och betalning sker via faktura. 

Teckna ett serviceavtal för ett lågt, fast pris per månad så tar vi hand om hela underhållet

Du kan också välja att teckna serviceavtal. Betala en fast låg månadsavgift som täcker alla de tjänster som defibrillatorn kan behöva för en lång hållbarhet. Både de 
återkommande och de som måste ske då defibrillatorn kommer i bruk. 

Med ett abonnemang får du obegränsad service under avtalstiden, gratis kurs "Introduktion till CardiAid" och möjligheten till psykologisk första hjälpen när defibrillatorn 
kommit till användning. Den periodiska underhållningen behöver du inte tänka på. Vi kommer att kontakta dig när det är dags för oss att ge din hjärtstartare service.

Om du tecknar ett avtal inom 3 månader efter köpet av defibrillatorn, förlängs produktgaranti på defibrillatorn från 2 till 6 år.

Vi gör det bättre!



CardiAid självtest 
och egenkontroll

CardiAid defibrillator genomför automatiskt ett 
dagligt självtest för att kontrollera att alla delar 
fungerar som de ska. 

Är allt i ordning så lyser statusindikatorlampan grönt. 
När defibrillatorn hittar ett problem kommer 
indikatorn att blinka rött och ge ett muntlig fel. 

Vi rekommenderar att du håller ett öga på 
statusindikatorerna och var tredje månad gör en 
ordentlig egenkontroll av defibrillator.

Så gör du en egenkontroll 

av CardiAid defibrillator:

• Kontrollera att det finns en grön lampa och en OK symbol.

• Öppna locket på hjärtstartaren och kontrollera att följande sker:
• Alla lampor lyser under en kort tid direkt efter att luckan öppnas.
• OK symbolen lyser hela tiden.
• Röstinstruktioner påbörjas.

• Stäng locket på hjärtstartaren och kontrollera att följande sker:
• Röstinstruktionen stoppar.
• OK-symbolen blinkar.

• Kontrollera hjärtstartarens utseende och skick. Defibrillatorn får ej vara 
skadad.

• Kontrollera tillbehören. Alla tillbehör måste vara intakt och oanvända.
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IP55 Damm- och Spolsäker

CardiAid klarar tuffare miljöer och har en IP55 klassning.

Detta betyder att damm i skadliga mängder inte kan ta sig in på 
elektriska komponenter så att isolationsfel kan uppstå. 
Armaturen måste vara tät och packningar är därför nödvändigt

Vi gör det bättre!



I priset inkluderas:

• CardiAid Hjärtstartare

• Skyddsväska

• Väggfäste

• AED Skylt för flaggmontage

• Dagliga självtester

• IP55

• 10 års garanti
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Kampanjpris!

12 750:-
(ord. Pris : 13 750:- )

Kampanjen gäller t o m  2018-XX-XX
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Låter det intressant?

Kontakta oss för kostnadsfri offert.

Ring oss gärna!

0300-32 39 00


